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1.- INTRODUCCIÓN



MEMORIA DOS TRABALLOS DE CATALOGACIÓN E
DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ
(RUBIÁ, OURENSE). 2000

1.- INTRODUCCIÓN

Tras ser requerido polos Servicios Técnicos de Arqueoloxía da

Dirección Xeral de Patrimonio da Conselleria de Cultura,

Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia para a

realización dun estudio dos recursos arqueolóxicos do Espacio
Natural Serras de Rubiá, presentouse, con data do día 10 de
xaneiro do ano 2000, un Proxecto de Catalogación e Delimitación
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Espacio Natural
Serras de Rubiá. (Rubia, Ourense), asinado polo arqueólogo que

suscribe: D. Santiago Ferrer Sierra.

Este Proxecto foi autorizado con data do día 11 de febreiro do 2000
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para poder levar a cabo

os devanditos traballos. O código identificativo asinado para o

mesmo foi: CJ 102 A 2000/ 036-0.

O tempo estimado para a realización destes traballos foi de 15 días,

que comenzaron a contar dende o 14 de febreiro do 2000, data na

que demos por iniciados os mesmos.

Estes traballos restrinxíronse exclusivamente a área delimitada

como Espacio Natural na Orde do 9 de novembro de 1998 pola que
se declara provisionalmente as serras de Rubiä como espacio
natural en réxime de protección xeraL D.O.G. n° 224, 18 de
novembro de 1998.



A súa singularidade convertea nunha das mais valiosas zonas do

noroeste peninsular, destacable polo seu alto valor biolóxico,

baseado na súa posición bioxeográfica, no seu carácter

mediterraneo e nas peculiaridades que Ile confire o seu substrato

calcareo.

A esta importancia biolóxica ternos que engadirlle un alto valor

Patrimonial coa catalogación dunha serie de xacementos

arqueolóxicos que veñen a incrementar os seus recursos culturais.

Resultantes destes traballos son o inventario dunha serie de novos

xacementos relacionados coas distintas etapas, tanto prehistóricas

como históricas: un túmulo megalítico, dous xacementos castrexos,

dous romanos, varias covas naturais con sintomatoloxia de ser

habitadas, e a presencia dun dos tramos mellor conservados da Via
Nova ou Via N° XVIII do Itinerario de Antonino que articulaba a

actual Galicia co resto da Península.

Esta catalogación vai a permitir, polo tanto, as distintas

administracións públicas contar cuns elementos básicos para poder

levar a cabo un mellor seguimento, conservación, protección e

respeto polo Patrimonio existente neste Espacio Natural.



2.- METODOLOXÍA



2.- METODOLOXÍA

Para a realización dos traballos de Catalogación e Delimitación
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Espacio
Natural Serras de Rulaiä, recurrimos a un esquema metodolóxico

clásico, estructurado secuencialmente en tres fases. As duas

primeiras tuveron como obxetivos fundamentais a consecución dos

elementos de análise e a terceira sería o resultado da elaboración e

interpretación dos datos obtidos das anteriores:

2.1.- Primeira fase.-

Consistente na recopilación da distinta documentación existente nos

diferentes organismos oficiais: Dirección Xeral de Patrimonio da

Xunta de Galicia e Casa do Concello.

2.1.1.- Dirección Xeral de Patrimonio.-

Procedeuse a consulta e revisión dos distintos inventarios

existentes. No Concello de Rubiá aparecen inventariados un total

de trece xacementos arqueolóxicos todos eles situados fora do

Espacio Natural. A xustificación de que neste estudio o primeiro

xacemento arqueolóxico catalogado apareza reflexado co número

14 débese a esta circunstancia, continuando coa numeración

existente. Por outra parte tarnen poidemos consultar a Memoria dos

traballos de Prospección arqueolóxica de la cuenca del Sil. (Tramo
oriental orensano), realizado por D. Carlos Fernández Rodríguez e

Dna Rosa Villar Quinteiro, no que se fai relación a unha serie de

covas naturais, abrigos e achádegos o aire libre situados dentro

deste Espacio Natural.



2.1.2.- Casa do Concello de Rubiá.-

Neste lugar procedemos a consulta dos libros de Amillaramiento.

Ordenación de la contribución rústica y pecuaria. Término
municipal de Rubiana. Partido judicial del Barco de Valdeorras.
1952. nos que recopilamos a diferente toponimia existente e que

está relacionada con xacementos arqueolóxicos, asi como a

revisión dos distintos fotogramas aéreos dos que dispoñía esta

institución.

Fora xa destes organismos oficiais mencionados procedemos a

recollida da cartografía existente da zona:

1.- Mapa topográfico escala 1: 10.000.- COTOP

2.- Mapa topográfico escala 1: 5.000.- COTOP

3.- Mapa topográfico nacional. M.T.N.- 1:25.000

4.- Mapa topográfico nacional. M.T.N.- 1:50.000

5.- Mapa do Servicio Cartográfico Exercito.- 1:50.000

2.2.- Segunda fase.-
Traballo de campo. A comprobación in situ da información

arqueolóxica obtida no transcurso da fase anterior, o que esixio

unha exploración minuciosa do territorio, mediante o percorrido a

pé, facendo unha Prospección superficial extensiva do Espacio

Natural coa finalidade de documentar os distintos xacementos

arqueolóxicos coñecidos, asi como, aqueles xacementos e períodos

culturales non coñecidos, co fin de proceder a unha prospección

minuciosa no campo.



O proceso de rexistro durante esta fase, realizouse mediante a
elaboración de fichas de inventario de xacementos arqueolóxicos,

para o cal empregamos as fichas normativas da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural. Esta laboura foi completada coa realización de
croquis mediante o levantamento de planimetrías e seccións, así
como, da correspondente fotografía en color de cada xacemento
arqueolóxico.

2.3.- Terceira fase.-

Traballo de gabinete. Supón a fase derradeira de todo proceso de
prospección-catalogación e implica os seguintes obxetivos:
2.3.1.- Redacción das fichas normativas de catalogación de

xacementos arqueolóxicos, achádegos soltos e toponimia
significativa. Fichas do Inventario Arqueolóxico de Galicia.
2.3.2.- Realización da diversa planimetría.-

a) Planimetría de localización de xacementos arqueolóxicos,
achádegos soltos e toponimia, escala 1:20.000, empregando as
claves identificativas para cada tipo de xacemento, mediante
simboloxía axeitada según a süa tipoloxía: mámoa, castro,
romano, etc.

b) Planimetría de delimitación dos xacementos arqueolóxicos,
escala 1:5.000, diferenciando con distinta trama e cor a área de
protección según os diferentes graos. Os criterios de
delimitación planimétrica dos entornos de protección dos
xacementos arqueolóxicos seguidos por nos, está baseado na

Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español e nas Normas
Subsidiarias e complementarias de Planeamento urbanístico



das catro provincias galegas do ano 1991, nas cales establécese

como solo non urbanizable de especial protección os terreos
afectados pola protección do Patrimonio Histórico, Arqueolóxico e
Etnográfico. A norma xeral aplicada para os xacementos
arqueolóxicos do Espacio Natural Serras de Rubiá foi a delimitación
dunha área de protección de 200 metros, medidos a partir do
perímetro exterior do ben. Esta norma xeral víuse modificada
parcialmente nalgúns dos xacementos inventariados, debido
fundamentalmente a presencia dentro desta área de protección de
cursos fluvials de ríos principais e secundarios, ó discurrir de
estradas ou pistas tanto forestais como agrícolas, etc; que serviron

para delimitar esta área de protección reducindo a súa superficie
global.

Por outra banda, os graos de protección que proporlemos para
os xacementos arqueolóxicos comprendidos dentro dos limites
do Espacio Natural Serras de Rubiá son todos GRAOS DE
PROTECCIÓN II, correspondente os Xacementos catalogados
ou inventariados. Propoñemos, polo tanto, duas zonas de
protección:

a) 1.- Zona de protección integral.- Definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do
perímetro mais externo do ben. Nesta zona non
poderán realizarse construccións, tendidos e
instalacións aéreas ou subterraneas (electricidade,

saneamento, auga, etc), escavacións, recheos e
movimentos de terras en xeral, así como, a
plantación e arranque de árbores, os cultivos que



requiran labouras profundas e a apertura de pozos ou

minas. Sólo se autorizarán as obras que sexan

compatibles co ben ou coa súa posta en valor.

b) 2.- Zona de respeto.- Definida polo entorno

adaptado ö redor do perímetro mais exterior do ben.

Os usos nesta zona deberían de ser específicos

para cada caso concreto. A tramitación de licencia

para a realización de calquer tipo de obra nesta

zona deberá de ser informada preceptivamente pola
Comisión Territorial do Patrimonio correspondente.
Dito informe será vinculante.
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3.- MARCO XEOGRÁFICO

O Espacio Natural Serras de Rubiá está situado na parte mais
nororiental da provincia de Ourense, ocupando unha posición lateral
da comarca valdeorresa e do Concello de Rubiá, lindante coa
provincia de León.
A maior parte deste Espacio Natural está englobado na Serra da
Encina da Lastra, cuns 14 kilómetros de lonxitude e discurre
perpendicular ó val do río Sil, ocupando un gran espigón montañoso
entre os vales dos nos Galir e Pereda polo sur e o val de lnxertos
polo norte. No seu extremo mais occidental localízanse os Penedos
de Oulego ( O Penedo novo, O Penedo vello e a Tara) que
sobresaen tanto pola súa altura con paredes verticais como pola
súa beleza.

Dende estes penedos a Serra vai descendendo en forma de suave
cordal cara o leste ata chegar o imponente Cañón do Estreito no río
Sil e nas veciñanzas da poboación de Coyas.
A xeoloxía deste Espacio Natural está formado por unha irregular
capa de caliza marmórea de espesor variable que se deposita sobor
de rochas pizarrosas (Pizarras de Luarca). Esta formación de
calizas denominada Calizas de Aquiana ten unha formación
cristalina marmórea con estratificación pouco marcada, de cores
claros, e a veces totalmente dolomitizada do Ordovicico Superior.
Trátase de afloramentos discontinuos debido a súa orixe de tipo
recifal, demostrado pola presencia de restos de briozoarios,
celentereos e crinoideos. Con frecuencia, estas calizas, aparecen
pigmentadas polo óxido de ferro situado no teito das mesmas.



A caliza é unha rocha formada por calcita soluble e restos

insolubles de arxilas, óxidos de ferro e materia orgánica. A auga

disolver as calizas da orixe a unha paisaxe escabrosa, chea de
gretas e formas caprichosas, sumerxéndose no solo, disolvendo a
rocha internamente ata formar simas verticais e covas naturais

típicas destes paisaxes karsticos.

O clima podémolo incluir na categoría de microclima mediterraneo

templado, onde os cultivos de viñedos, olivos e gramineas acadan

resultados óptimos. Caracterizase este microclima por unhas

temperaturas máximas de 36,9° C nos meses de verán,

fundamentalmente xulio e agosto, e mínimas inferiores a 0° C nos

meses de inverno: xaneiro e febreiro. En canto ó réxime de

precipitacións suliñar que a media anual no período de 1930 —

1961, foi de 700 mm, sendo os meses mais chuviosos os de

decembro (100— 140 mm) e marzo (80 — 90 mm) e os mais secos o

de xulio ( 10 — 20 mm).
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Perspectiva isométrica do Espacio Natural Serras de Rubiá
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4.- INVENTARIO DE XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS



4.- INVENTARIO XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO
ESPACIO NATURAL "SERRAS DE RUBIÁ" (RUBlit-OURENSE)

4.1.- Relación de xacementos arqueolóxicos

GA32073014.- F010 DAS ARCAS (Megalitismo)

GA32073015.- PENA ZAMORA (Castro)

GA32073016.- PENA LEÓN (Castro)

GA32073017.- A CAMPA DOS MOU ROS (Romano)

GA32073018.- OS ENTERRADOS (Romano)

GA32073019.- VIA ROMANA (Romano)

GA32073020.- PALA PEREDA (Idade Media)

GA32073021.- COM PLEXO PALAS K.1-CUBELAS (Bronce-Idade Media)

GA32073022.-PALAPUMBEIRA(IdadeMedia)

GA32073023.-PALA DA ZORRA (Bronce-Romano

GA32073024.- PALA C (Bronce)

GA32073025.- PALA T (Idade Media
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GA32073014.- F010 DAS ARCAS
GA32073015.- PENA ZAMORA
GA32073016.- PENA LEÓN
GA32073017.- A CAMPA DOS MOUROS
GA32073018.- OS ENTERRADOS
GA32073019.- VIA ROMANA
GA32073020.- PALA PEREDA
GA32073021.- COMPLEXO K.1 - CUBELAS
GA32073022.- PALA PUMBEIRA
GA32073023.- PALA DA ZORRA
GA32073024.- PALA C
GA32073026.- PALA T

ESCALA.- 1 : 40	 1 ARQUEÓLOGO: SANTIAGO FERRER SIERRA
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4.2.- Descripción de xacementos arqueolóxicos.

Unha vez realizados os traballos de prospección arqueolóxica no

territorio ocupado polo Espacio Natural Serras de Rubiá, poidemos

localizar unha serie de xacementos arqueolóxicos vinculados a

diversas etapas tanto prehistóricas como históricas. En primeiro

lugar ternos que resaltar a localización dun túmulo megalítico ou

mámoa no paraxe conocido toponimicamente como O foio das
arcas no lugar de Biobra, presentando pequenas dimensións e

restos de cámara, posiblemente con planta poligonal cerrada, da

que solamente se conservan dous ortostatos de rocha caliza. Anque

a toponimia arcas reflexada en plural faga referencia a mais dun
monumento, somentes poidemos detectar a presencia dun, debido

posiblemente a que o resto fose afectado e destruido pola

construcción dunha pista e dunha explanada próximos.

A cultura castrexa aparece representada por dous castros: Pena
Zamora (Biobra) e Pena León (Coyas), O primeiro deles presenta

grandes dimensións que acadan os 220 metros de lonxitude por

170 metros de anchura nos seus eixes maiores, sendo un dos

castros da comarca valdeorresa que acada proporcións tan

grandes; en superficie pudemos detectar a presencia de grandes

cantidades de tegulas que nos indican unha ocupación na época
romana. O outro castro, Pena León, pola contra, é de reducidas

dimensións ocupando un outeiro perfectamente defendido por un
foxo natural e un gran escarpado vertical o que Ile ternos que

engadir unha defensa artificial formada por unha potente muralla



que acada os 3,5 metros de anchura, independizando este

xacemento do resto da montaña.

Do mundo romano ternos que destacar a catalogación de dous

xacementos arqueolóxicos, un posiblemente e sempre basándonos

en elementos superficiais, relacionado cunha actividade económica

"A campa dos mouros", vinculada a explotación de recursos

primarios de ferro dos que a fundición deste mineral parece

evidente debido a gran cantidade de escorias presentes no lugar; o

outro "Os enterrados" con características distintas e nas que a

presencia de lienzos de muros que conservan unha altura

considerable orientados no sentido N —S, parecen corresponder a

un xacemento tipo villae. Por outra bandan, non podemos

esquecernos do transcurrir dunha das vias romanas mais

importantes do Imperio que articulaban o territorio do Noroeste

peninsular, estoume a referir a Via N° XVIII conocida a través do

Itinerario de Antonino como Item alio itinere a Bracara Asturicam ou
tamén Via Nova polos seus constructores según quedou reflexado
nos miliarios adicados os emperadores Tito e Domiciano
conservados na Ponte Bibei e Navea, construida baixo as

directrices do Legatus augusti propraetore : Calo Calpetano rantio
Quirinale Valerio Festo, no ano 80 d. C. Esta vía procedente de

Asturica Augusta (Astorga) dirixíase a Bracara Augusta (Braga)

atravesando a provincia de Ourense de SW a EN. Esta dirección

xeral vese modificada no seu rumbo no paso da Serra da Encina da

Lastra obligada a facer unha gran volta polas dificultades técnicas

que requería o paso da zona do Estreito en Coyas. Desta vía un

dos tramos mellor conservados é este paso de montaña da Serra



da Encina da Lastra onde podemos diferenciar dous subtramos

según o seu estado actual de conservación. O primeiro

comprendido entre o cemiterio do Robledo ata a "Trincheira da
morte" (fora do Espacio Natural) onde se conservou perfectamente
unha gran explanada que en tramos acada unha espectacular
anchura de 12 metros, así como, os muros de contención e grandes
cortes na rocha pizarrosa de mais de 3 metros de altura. Un
segundo tramo, que toca tanxencialmente ó Espacio Natural,
servindo de límite pola banda noroeste, no que a estrada OU — 622

ocupou a explanada da vía destruindoa salvo nalgúns sobreanchos

e inflexiöns abandonados na construcción desta estrada.

E por último, ternos que facer referencia ó inventario dunha serie de
cavidades naturales denominadas, nesta zona, como palas, nas

que a presencia humana se fixo palpable coa localización dentro
delas de restos ergolóxicos relacionados con épocas
cronoloxicamente distintas que van dende a Idade do Bronce ata a
Alta Idade Media. Neste traballo solamente foron obxeto de
inventario aquelas cavidades que presentaron algún vestixio de ser
ocupadas antropicamente e das que existian noticias da aparición
de achádegos arqueolóxicos a través de traballos bibliográficos
importantes como: A. Vazquez-Monxardin Fdez.(1988).- Os
materials arqueolóxicos das covas da Serra de Encina da Lastra.
Revista FURADA, 2, pp.- 35-43 e Carlos Fdez Rguez et al.(1993).-

Prospección arqueolóxica de cavidades en la sierra de la Encina de

la Lastra (Rubiä- Ourense): Primeros resultados. Actas do XXII
C.N.A. pp.- 43-48.



O resto das cavidades existentes non foron inventariadas

arqueoloxicamente por carecer de restos arqueolóxicos visibles.

Esta circunstancia non pode considerarse de xeito definitivo xa que

a posibilidade doutro tipo de traballos nos que a realización de

sondeos se fai imprescindible poida deparar resultados positivos. A

potencialidade de que moitas destas cavidades, non inventariadas,

foran ocupadas antropicamente é grande, polo que deixamos a
porta aberta a sua incorporación posterior no Inventario de

xacementos arqueolóxicos de Galicia.
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CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico

• TIPO DE PROPIEDADE: Comunal
a GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073014
I NOME XAC: F010 DAS ARCAS

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: BIOBRA
• PARROQUIA: BIOBRA
• CONCELLO: RUBIÄ
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

A mámoa está emprazada nunha
pequena chaira na ladeira suroccidental
da estribación calcarea da Serra da

Encina da Lastra a unha altitude que

ronda os 825 m.s.n.m. Presenta

pequenas dimensións e está formada por

unha masa tumular de terra. As süas

dimensións son:

Eixe N — S.- 9 mts

Eixe E — W.- 7 mts
Altura.- 0,40 mts

Presenta restos de cámara constituidos

por tres ortostatos de pedra caliza.

Posible planta poligonal cerrada.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIA.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: IDADE DO FERRO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: CASTRO/ASENT.FORT

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL
• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073015

NOME XACEMENTO: PENA ZAMORA

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: BIOBRA
• PARROQUIA: BIOBRA
• CONCELLO: RUBIA
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

O castro atópase emprazado nun outeiro

rochoso que está situado nunha das
dorsais montañosas de Serra da Encina
da Lastra, servindo de divisoria de augas

entre as cuncas fluviais do ríos Sil e do
seu emisario o Galir. Presenta un único

recinto con forma cuasi triangular no que
se poden apreciar dous grandes
aterrazamentos na suave pendente que
cae cara o sureste. As súas defensas
constan dunha potente muralla que

delimita este recinto polas bandas
NVV,SVV, S e SE, mentras que polo N e

EN está defendido naturalmente por por
un gran escarpado ou parede verticall.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIA.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: IDADE DO FERRO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: CASTRO/ASEN.FORT.

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL
• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073016
NOME XACEMENTO: PENA LEÓN

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS

• CONCELLO: RUBIÁ
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

O castro atópase emprazado nun outeiro

rochoso situado nunha dorsal montañosa

que cae cara o río Sil con dirección E-VV.

Presenta un único recinto de irregular

configuración que se adapta a orografía

do escarpado terreo, desenrolándose

pola ladeira sur, cunha pendente

acentuada que acada o 50%. 0 seu

sistema defensivo está composto por un

foxo natural que independiza este outeiro

do resto da montaña, complementado por

unha muralla disposta paralela ó anterior,

que presenta unha anchura de 3,5 mts.

Pola banda sur e leste pódese apreciar

un lienzo de muro de contención.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.
COD. XACEMENTO: GA32973017

NOME XAC: A CAMPA DOS MOUROS

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: OULEGO
• PARROQUIA: OULEGO
• CONCELLO: RUBIÁ
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Na base dun gran escarpado rochoso

de natureza caliza, asi como, na

valgada entre dos outeiros próximos

aparecen en superficie grandes

cantidades de escorias de ferro e algún

anaco de tegula. Esta grande cantidade

de escorias é o que nos fai pensar que
estemos ante a presencia dun lugar
adicado a unha actividade económica
ferreira, con fornos de fundición. As
condicións	 naturais	 favorecen 	 a
ventilación necesaria para que os

fornos acaden as temperaturas
axeitadas para fundir o mineral de ferro,

abundante na zona.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: ROMANO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: LUGAR ACT.ECONOM

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL
• GRAO DE PROTECCIÓN: II



• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: ROMANO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: VILLA

• TIPO DE PROPIEDADE: PARTICULAR

• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073018

NOME XACEMENT: OS ENTERRADOS

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBIÁ
• PROVINCIA: OURENSE

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:
Situado a poucos metros do castro de

Pena León, mesmo por debaixo del, no
fondo dunha pequena e estreita valiña
formada polo regato de Pereira,

localizamos a presencia dun xacemento
romano do que se poden apreciar en

superficie unha serie de lienzos de muros
que forman parte dun edificio romano,

posiblemente tipo villa. Tamén se poden
localizar restos de tegulas e algún
fragmento cerámico: terra sighillata
hispánica, cerámica común e restos
óseos.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: ROMANO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: OBRA PÚBLICA

• TIPO DE PROPIEDADE: PÚBLICA
• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073019

NOME XACEMENTO: VIA ROMANA

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: OULEGO

• PARROQUIA: OULEGO
• CONCELLO: RUBIÁ

• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Un dos tramos mellor conservados da vía

romana N° XVIII do Itinerario de Antonino
ou Via Nova é este paso de montaña da

Serra da Encina da Lastra. Neste tramo

comprendido entre o Robledo e o límite

provincial podemos diferenciar dous

subtramos un excelentemente

conservado ( Robledo a Trincheira da

morte) e outro ocupado pola actual

estrada Ou-622 ( Trincheira da morte ó

limite coa provincia de León) que atañe

directamente ö Espacio Natural e no que

se pode apreciar unha trincheira (Pena

Tallada) cortada a pico na rocha co
obxetivo de baixar a rasante da vía.



• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: MEDIEVAL

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL

• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO:GA32073020

NOME XACEMENTO: PALA PEREDA

LOCALIZACIÓN:
• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBIÁ
• PROVINCIA: OURENSE

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

En torno a un outeiro rochoso localizanse
ao menos tres bocas que comunican
entre si por medio dunha serie de
galenas formando un complexo karstico
constituido pola Pala Pereda, Pala da S e
Pala tras a Pala. Na prospección
arqueolóxica realizada no ano 1990

recuperáronse en superficie restos óseos
perterlecentes a Bos Taurus e a
ovicápridos recentes, asi como,
fragmentos cerámicos que parecen
corresponder a unha ocupación puntual,
posiblemente relacionados 	 coa Alta
Idade Media.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:
Trátase dun complexo formado por duas
cavidades que comunican entre si por
medio dunha galería, presentando duas
bocas de entrada, a superior (K.1) e a
inferior (Pala Cubelas). Existen
referencias ó achádego de dous
fragmentos cerámicos datables na Idade
do Bronce e dun bidente de difícil
atribución cronolóxica. Na prospección
realizada no 1990 foron recuperados
vahos fragmentos cerámicos na Pala K.1
encuadrables na Baixa Idade media.

GA32073023 —
GA32073022 ei

COD. XACEMENTO: GA32073021

NOME XACEMENTO: K.1 - CUBELAS

LOCALIZACIÓN:
• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBlit
• PROVINCIA: OURENSE

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: BRONCE / MEDIEVAL

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL

• GRAO DE PROTECCIÓN: II



• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: MEDIEVAL

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL
e GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073022

NOME XACEMENTO: PALA PUMBEIRA
LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBlit
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Trátase dunha das cavidades karsticas

con maiores dimensións da zona

acadando os 180 metros de lonxitude

distribuidos por distintas galerías. O

acceso somentes se pode facer por

medio dunha embarcación, situándose na
base dun escarpado ou parede vertical

situada frente a estación hidroelectrica de

Cornatel. No ano 1988 recuperouse un

fragmento cerámico estudado por

Vazquez.Monxardín de indudable feitura

medieval, actualmente depositado no

Museo Arqueolóxico de Ourense.

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.



1900	 realizáronse	 tres

arqueolóxicos onde foron

diversos 	 fragmentos

sondeos

atopados

cerámicos

4 - GA32073023 -
GA32073022 !

b

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:
Trátase dunha das cavidades karsticas

mais grandes, presentando sete bocas de
entrada que están comunicadas entre si

por medio de distintas galerías, situadas
nun escarpado frente a central

hidroeléctrica de Cornatel. No outono do

pertencentes a Idade do Bronce e outros

pertencentes ó final do mundo romano e
inicios da Idade Media: dous fragmentos
de terra sighillata tardía (Ritt. 8) e un
fondo de taza de t'erra sighillata
paleocristiana.

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: BRONCE /ROMANO

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL
• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073023

NOME XACEMENTO: PALA DA ZORRA

LOCALIZACIÓN:
• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBIÁ

• PROVINCIA: OURENSE



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: IDADE DO BRONCE

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL

• GRAO DE PROTECCIÓN: II

COD. XACEMENTO: GA32073024

NOME XACEMENTO: PALA C

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS

• CONCELLO: RUBIA
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Sitúase na marxe esquerda do encoro de

Penarrubia. Ten vanas bocas de entrada

con vahos niveis comunicados entre sí,

acadando un percorrido en torno os 200

metros. Existen referencias ó achádego

de	 26	 fragmentos	 cerámicos

correspondentes a dous vasos distintos

estudados por Vazquez-Monxardín quen

apunta a hipótese de que poderían

formar parte dun enterramento da ldade

do Bronce. Na prospección realizada no

1990 foron efectuados varios sondeos na
entrada principal de acceso con

resultados negativos.



CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ESPACIO NATURAL SERRAS DE RUBIÁ.

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: MEDIEVAL

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: COVA

• TIPO DE PROPIEDADE: COMUNAL

• GRAO DE PROTECCIÓN: Il

COD. XACEMENTO: GA32073025

NOME XACEMENTO: PALA T

LOCALIZACIÓN:

• LUGAR: COVAS
• PARROQUIA: COVAS
• CONCELLO: RUBIÁ
• PROVINCIA: OURENSE

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

A Pala T está situada na base dun gran

escarpado calizo situado por riba da

central hidroeléctrica de Cornatel.

Presenta unha única entrada e duas

galenas, a inferior relacionada coa

entrada e a superior situada ó fondo, a

uns dous metros de altura da primeira.

Mesmo por encima sitúase a Pala do

Mirador e a esquerda a Pala R. Na

prospección arqueolóxica realizada no

ano 1990 localizáronse varios fragmentos

cerámicos de feitura manual

representativos da Alta ldade Media,

relacionados coa ocupación por eremitas

rin 7nrin



5.- XUSTIFICACIÓN ARQUEOLÓXICA DE
DELIMITACIÓN E PROPOSTA DO
CONTORNO DE PROTECCIÓN



Xustificación arqueolóxica da delimitación das áreas ocupadas
polos xacementos e proposta do contorno de protección.

A Ordenanza Reguladora de Protección do Patrimonio arqueolóxico

define como solo non urbanizable o que se cataloga pola existencia

comprobada ou razoablemente presumida de vestíxios de carácter

arqueolóxico, según a definición da Ley 16/85 del Patrimonio

Histórico Español, como castros, mámoas, etc.

O ámbito territorial é o incluido no catálogo, é decir, o Espacio

Natural Serras de Rubiá ( Rubiá — Ourense), coa clave de

identificación normativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta

de Galicia. O catálogo queda aberto a posteriores modificacións

e/ou inclusións.

O grao de Protección establecido para os xacementos

arqueolóxicos inventariados no territorio que abrangue o Espacio

Natural Serras de Rubia é un Grao de Protección II por ser

xacementos catalogados ou inventariados. Por un lado a LAGSA

establece no artigo 40, apartado 3 que: En el suelo no urbanizable,
los espacios que, por sus características según el plan general o las

normas subsidiarias, deben ser objeto de una especial protección,
no podrán ser dedicados a usos que impliquen transformación de su

destino o naturaleza o que lesionen el valor específico que se

quiera proteger. De todo elo, dedúcese que a protección dos Bens

Inventariados deben fixar os seguintes graos:



1.- Zona de Protección Integral.- Definida polos terreos

comprendidos dentro dos límites do perímetro mais externo do ben.

Nesta zona non poderän realizarse construccións, tendidos e
instalacións aéreas ou subterraneas (electricidade, saneamento,

auga, etc), escavacións, recheos e movimento de terras en xeral,

así como, a plantación e arranque de árbores, os cultivos que
requiran labouras profundas e a apertura de pozos ou minas.
Unicamente se autorizarán as obras que sexan compatibles co ben

ou coa súa posta en valor.

2.- Zona de Respeto.- Definida polo entorno adaptado ó redor do
perímetro mais exterior do Ben. Os usos nesta zona deberían de
ser específicos para cada caso concreto. A tramitación de licencias
para a realización de calquer tipo de obra nesta zona deberá de ser
informada preceptivamente pola Comisión Territorial do Patrimonio

Cultural correspondente. Dito informe será vinculante.

As normas de uso na área do xacemento (zona de protección
integral) sólo se permitirán actuacións encamiñadas a súa

conservación, protección, consolidación, investigación e posta en

valor, que se rexirán pola Lei 8 / 1995 do 30 de Outubro do
Patrimonio Cultural de Galicia, que regula a actividade arqueoláxica
na Comunidade Autónoma de Galicia. Asi mesmo, permitiranse os
usos tradicionais agropecuarios sempre que non alteren o substrato
arqueolóxico. No entorno do xacemento ( área de respeto) sólo se
permiten usos agrícolas, sempre que se veñan producindo de forma

tradicional, e coa prohibición de realizar roturacións que poideran
deteriorar o subtrato arqueolóxico. Prohíbense movementos e



traslados de terras que modifiquen o perfil actual dos terreos.

Tampouco serán admitidos, salvo informe previo favorable do

organismo competente de Consellería de Cultura os tendidos

aéreos ou subterraneos de lineas de infraestructura eléctrica, de

gas, abastecimento de augas, etc.

Os critérios da proposta de delimitación planimétrica dos entornos

de protección dos xacementos arqueolóxicos do Espacio Natural

Serras de Rubiá seguidos neste traballo están basados na Ley 16

/85 do Patrimonio Histórico Español e nas Normas Subsidiarias e
complementarias de Planeamento Urbanístico das catro provincias
galegas de ano 1991, nas cales establécese como solo non

ubanizable de especial protección os terreos afectados pola

protección do Patrimonio Histórico, Arqueolóxico e Etnográfico. A

norma xeral aplicada para os xacementos arqueolóxicos do Espacio

Natural Serras de Rubiá foi a delimitación dun área de protección de

200 metros, medidos a partir do perímetro exterior do ben (zona de

respeto grafiada na cartografia que adxuntamos con trazo oblicua

espaciado). Esta norma xeral viuse modificada parcialmente

nalgúns dos xacementos inventariados, debido fundamentalmente a

presencia dentro desta área de protección de cursos fluviais de nos

principais ou secundarios, o discurrir de estradas ou pistas forestais,

agrícolas, etc, que serviron para delimitar estas áreas de protección

red ucindo a súa superficie global.



1.- GA32073014.- F010 DAS ARCAS.-

A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido

para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de

Protección 11, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou

inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia

adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

da mámoa, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo inclinado

mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200 metros

contando dende o perímetro exterior da mámoa. Mantemos a área

de Respeto nos 200 metros por considerar a posibilidade da

existencia de mais mámoas no entorno actualmente destruidas pola

construcción dunha explanada e pista, deducido do topónimo en

plural arcas.

2.- GA32073015.- PENA ZAMORA.-

Propoñemos para este castro un contorno de protección baséado

no establecido para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao
de Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados

ou inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de
Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia

adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

da mámoa, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo inclinado

mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200 metros

contando dende o perímetro exterior do castro. Neste caso facemos



unha excepción posto que pola banda norte contamos cunha pista

de terra, polo sur a estrada N-120, polo leste un camiño agrícola e

polo oeste unha valiña seca, reducindo considerablemente a área

de respeto.

3.- GA32073016 . PENA LEÓN e GA32073018. OS
ENTERRADOS.-
A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido
para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou
inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia
adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos
terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso
do castro e do xacemento romano, e outra zona de Respeto,

grafiada con trazo inclinado mais espaciado, que abrangue unha
superficie de 200 metros contando dende o perímetro exterior dos

dous xacementos. Facemos unha descripción conxunta para os
dous xacementos posto que as áreas de respeto dos dous
superpóñense.

4.-GA32073017. A CAMPA DOS MOUROS.-
A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido
para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou
inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de
Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia
adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos



terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

do xacemento romano, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo
inclinado mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200
metros contando dende o perímetro exterior do xacemento romano.

5.-GA32073020. PALA PEREDA.-
nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido

para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou
inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia
adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso
da cavidade natural e outra zona de Respeto, grafiada con trazo

inclinado mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200
metros contando dende o perímetro exterior da coya. Esta área

modificouse pola banda norte servindo de límite o cauce do río Sil e

pola sur un camiño agrícola.

6.- GA32073021. COMPLEXO K1 — CUBELAS, GA32073022.
PALA PUMBEIRA, e GA32073023. PALA DA ZORRA.-
A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido

para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou
inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia
adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos



terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

das cavidades naturale, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo

inclinado mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200

metros contando dende o perímetro exterior das covas. Incluimos

nesta descripción tres cavidades naturales por estar unha mol perto

das outras solapándose as súas áreas de Protección Integral e

Respeto. A superficie dos 200 metros de respeto modificouse polas

bandas norte e leste onde o cauce do río Sil sirve de límite, pola

sur mantemos os 200 metros ö existir mais cavidades que non

incluimos neste catálogo por non atopar netas ningún resto

arqueolóxico.

7.-  GA32073024. PALA C.-

A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido

para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección 11, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou

inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia

adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

da cavidade natural, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo

inclinado mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200

metros contando dende o perímetro exterior da co ya. Esta

superficie somentes se viu modificada pola banda suroeste onde o

río Sil sirve de límite.



8.- GA32073025. PALA T.-

A nosa proposta do contorno de protección baséase no establecido

para os xacementos arqueolóxicos incluidos no Grao de
Protección II, por perteñecer éste os xacementos catalogados ou

inventariados. Por eso mesmo establecemos duas áreas de

Protección, unha de Protección Integral, grafiada na cartografia

adxunta con trazo inclinado mais tupido e que está definida polos

terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro mais extenso

da cavidade natural, e outra zona de Respeto, grafiada con trazo

inclinado mais espaciado, que abrangue unha superficie de 200

metros contando dende o perímetro exterior da cavidade natural.

Esta superficie modificouse polas bandas noreste por ser límite

provincial e polo sur pola presencia dunha estrada asfaltada que da

acceso a Central Hidroeléctrica de Cornatel.
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8.- ACTA ENTREGA MATERIAIS ARQUEOL.



D. SANTIAGO FERRER SIERRA, arqueólogo - director dos
traballos de Catalogación e delimitación planimétrico dos
xacementos arqueolóxicos do Espacio Natural Serras de
Rubiá (Rubiá — Ourense).

EXPÓN:

Que durante a realización dos traballos de Catalogación e
delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Espacio
Natural Serras de Rubiá, non foi recollido ningún tipo de material
arqueolóxico susceptible de entregar no Museo designado pola
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, neste caso o Museo
Arqueolóxico de Ourense. Polo tanto, non da lugar ó depósito dos
mesmos , o cal fago constar explicitamente para os efectos
oportunos.

Atentamente, Vilamartin de Valdeorras a 5 de Abril do 2000
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Asdo. Santiago Ferrer Sierra


